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Chapadão do Sul, Costa Rica e Alcinópolis

No município de Alcinópolis, foram semeados 1204

As semeaduras do algodão nesta região (Norte/Nordeste)
foram finalizadas, neste núcleo representado pelos
Municípios de Chapadão do Sul, Costa Rica e
Alcinópolis foram semeados 28415 hectares, sendo que
24059

hectares

(84,67%)

foram

semeados

na

modalidade safra e 4356 hectares (15,33%) na
modalidade de segunda safra.
No município de Chapadão do Sul os números finais das
áreas semeadas no município com algodão safra e
segunda safra, ficaram da seguinte forma: 6968 hectares
(85,7%) foram semeados na modalidade de algodão

hectares de algodão, sendo que 660 hectares (54,8%) foi
semeado na modalidade safra e 544 hectares (45,2%) na

modalidade de segunda safra.
Os talhões semeados na primeira quinzena de dezembro
estão com aproximadamente 87 DAE (dias após a
emergência), e até o momento apresentam bom
desenvolvimento

e

“pegamento”

de

estruturas

reprodutivas (botão floral, flores e maçãs). O clima tem
favorecido o desenvolvimento da cultura, períodos de
sol na maior parte do dia e precipitações ao findar do
dia, têm sido comuns na região.

safra e 1160 hectares (14,3%) na modalidade segunda
safra, totalizando uma área total de algodão no
município de 8128 hectares.
Em Costa Rica, município que demanda a maior área
semeada com a fibrosa no Estado, totalizou uma área
semeada de 19082 hectares, destes 16430 hectares

(86,1%) foram semeados na modalidade de algodão
safra e 2652 hectares (13,9%) na modalidade de segunda
safra, ou seja, o plantio ocorre logo após a colheita da
soja.

Foto 2, 3 e 4. Presença de estruturas reprodutivas do algodoeiro
(botões florais, flor e maçãs respectivamente).

Em relação ao manejo do complexo de lagartas, as
cultivares que requerem maior atenção são as que não
apresentam tecnologia Bt. No núcleo a área semeada
com esse tipo de cultivar representa 15,47% da área
Foto 1. Algodão safra semeado na primeira quinzena de
dezembro.

semeada.
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Nessas cultivares danos ocasionados pelo ataque de
Helicoverpa armigera, Heliothis virescens, Spodoptera
frugiperda e Chrysodeixis includens têm ocorrido com

frequência, sendo necessário realizar o controle das
mesmas com intervenções químicas frequentemente.

Foto 6. Lagarta de Spodoptera frugiperda presente em
cultivar com tecnologia do tipo Cry1.

Em relação ao bicudo do algodoeiro, considerada a
principal praga da cultura, ocorre controle de forma
efetiva através de aplicações em área total em B1
(surgimento do primeiro botão floral) o tratamento das
bordas dos talhões tem sido tratado com intervalos
máximos

Foto 5. Presença de lagarta de Heliothinae no botão floral.

de

cinco

dias

e/ou

monitorados

constantemente e a incidência da praga é considerada
Por outro lado, áreas de algodão-Bt com apenas

baixa até o momento, entretanto algumas propriedades

proteínas do tipo Cry1 (WideStrike/WS ou Bollgard/BG)

já identificaram danos de alimentação, postura e

representam 66,8 % da área semeada na região e

presença da praga, no entanto as equipes técnicas das

apresentam maior intensidade das lagartas Helicoverpa

propriedades devem ficar atentos, pois esta praga se

armigera, Heliothis virescens e Spodoptera frugiperda,

multiplica rapidamente e podem ocasionar sérios danos

sendo que em lavouras com aproximadamente 85 DAE

a cultura.

já foram necessária realizar até seis intervenções
químicas para o controle destes lepidópteros.

As

cultivares que apresentam a tecnologia Cry1Ab +
Cry2Ae (Twinlink© e Bollgard II) representam 17,6%
da área semeada e até o momento não foi necessário
realizar a intervenção química para o controle de
lagartas.
Foto 7. Tratamento de bordadura para controle do bicudo em Baixo
Volume Oleoso (BVO).
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No que diz respeito ao complexo de doenças, a mancha

forma correta o equipamento posicionando o jato no

de ramulária é a doença que demanda maior controle, na

local desejado, pois se o equipamento estiver mal

região algumas propriedades já realizaram quatro

regulado os químicos aplicados podem ocasionar

pulverizações para o controle da doença. A incidência da

injúrias na cultura abrindo porta de entrada para a

doença está ligado diretamente ao manejo da mesma na

instalação de doenças.

região, no entanto é fundamental que as medidas de
controle e manejo das doenças sejam realizadas de
maneira adequada, adotando práticas culturais de
rotação de culturas, eficiente destruição de soqueira
cumprindo o vazio sanitário regional, realização de
monitoramento minucioso e detalhado dos níveis de
infestação e severidade da doença para realização dos

Foto 8. Algodão segunda safra no município de Costa Rica.

tratamentos e o uso de cultivares com resistência

Durante o período compreendido por este Informativo

múltipla a doenças, são algumas formas de tentar

foram realizados nos dias 06/02 (Chapadão do Sul) e

amenizar os danos acometidos por doenças.

14/02 (Costa Rica), reuniões dos Grupos de Trabalho do

Em relação ao algodão segunda safra, apresenta-se na

Algodão, estiveram presentes produtores, consultores,

fase de transição de vegetativa para reprodutiva, sendo

gerentes e técnicos responsáveis das propriedades, em

que algumas propriedades já estão realizando as

cada unidade foram abordados temas como a eliminação

aplicações em B1 em área total para o controle do

de plantas involuntárias nas margens de rodovias,

bicudo, no entanto a principal preocupação tem sido o

monitoramento de plantas tigueras em áreas que tiveram

manejo de plantas daninhas, pois com a colheita da soja

a cultura na safra passada, doenças, controle de lagartas

o surgimento de plantas indesejáveis como plantas de

e mosca branca, entre outros. A trocas de informações

soja e gramíneas, podem ocasionar a competição com as

entre as unidades produtoras são importantíssimas para

plântulas de algodão. Em relação as aplicações de

alinhar as melhores estratégias de manejo para a cultura

herbicidas em pós emergência e aplicações em jato

do algodão.

dirigido, devemos ficar atentos em relação a correta

Campo Grande e Sidrolândia

forma de utilização dos mesmos, principalmente em

Em Sidrolândia, o algodão safra está na fase final de seu

misturas nos tanques de pulverização, pois podem

ciclo em plena fase de abertura e formação dos

ocorrer incompatibilidade e ocorrer fitotoxicidade

capulhos, de acordo com o técnico responsável até o

acentuada

seu

findar do mês de março, irão dar início as pulverizações

desenvolvimento inicial, no caso dos jatos dirigido a

de desfolhantes e maturadores para auxiliar no processo

equipe técnica da fazenda deve ficar atenta e regular de

de abertura das maçãs.

na

cultura

prejudicando

o
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Já o algodão de segunda safra, semeado após a colheita

propriedade para o controle de pragas, doenças, plantas

da soja apresenta-se em plena fase de desenvolvimento

daninhas e outros tratos culturais. A equipe da Ampasul

inicial.

conta com métodos modernos de avaliação que ajudam

Aral Moreira e Maracaju

os

No município de Maracaju foi semeado apenas algodão

técnicos

das

propriedades

na

avaliação

das

aplicações.

na modalidade de segunda safra, e está em plena fase de
vegetativa e apresenta um bom desenvolvimento inicial,
sendo as principais pragas infestantes nesse estágio a
presença de tripes, mosca branca e pulgões. Também
foram identificados alguns pontos com postura e eclosão
de ovos de Spodoptera.

Foto 11. Aplicação terrestre defensivos.

Mecanismo de leitura digital de gotas
Além dos materiais e equipamentos que são usados pela
associação para fazer esses acompanhamentos (papéis
hidro sensíveis, papéis sensíveis a óleo, coletor de
neblina fina, torre meteorológica de inversão térmica,
estações climáticas móveis), há também softwares,
hardwares

e

aplicativos

para

smartphone

que

combinados auxiliam nas avaliações de deposições de
neblina e sua penetração na cultura do algodão.

Fotos 9 e 10. Algodão segunda safra no município de Maracaju e
postura de Spodoptera respectivamente.

Tecnologia de Aplicação
Nessa

safra

a

Ampasul

está

realizando

Foto 12. Hardware
de leitura dos
papéis sensíveis.

acompanhamentos das aplicações tanto da parte aérea
como das aplicações terrestre. As aplicações terrestres
ainda são as principais atividades realizadas pela
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sistema de GPS que o aplicativo oferece, funciona com

uma simples fotografia do cartão sensível onde tem
gravado um QR code de identificação única, esse banco
de dado inserido no telefone pode ser repassado ao
software no computador, que irá fazer o reconhecimento
digital de cada papel e suas informações na hora da
leitura, fazendo com que as informações sejam seguras e
fies ao trabalho.

Foto 13. Resultados gerados
através do software.

Gráfico 1. Resultados da leitura dos papéis sensíveis.

Hardware e software
Um hardware conectado ao computador faz a leitura dos

papéis sensíveis e o software específico instalado nessa
máquina gera os dados da deposição de gotas,
informações são transmitidas através de relatórios e
gráficos, em formato PDF, com várias medidas como o

Solos

diâmetro mediano volumétrico, amplitude relativa e
Na parte de solos além dos levantamentos de

risco de deriva.

compactação do perfil do solo que é realizado pela
Aplicativo para Sistema Operacional Android

Ampasul nas propriedades produtoras através de

O aplicativo tem como objetivo fazer a coleta de

equipamentos eletrônicos especifico, a equipe da

formações

segura,

Ampasul também desenvolve trabalhos voltados a saúde

dispensando o uso de caderneta ou bandeirinha para

do perfil do solo, para isso se vez necessário montar

marcar as amostras no campo, além de facilitar as

duas áreas pilotos, sendo uma na região da Baús em

anotações como, volume aplicado, pressão e questões

Costa Rica e outra em Chapadão do Sul, nas duas áreas

climáticas no momento da aplicação, você também

já foram feitos levantamento prévios importantes como

consegue encontrar papeis deixados no campo por

análises química, físicas, textura de solo, matéria orgâni-

de

forma

práticas,

rápida

e
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ca, compactação e microbiologia assim também como

garantir que todo algodão esteja pronto para ser colhido

diferentes empregos de coberturas pré-plantio como

ao mesmo tempo, aumentado os lucros líquidos da

Milheto, Nabo, Crotalária e braquiária, tudo isso em

cultura.

parceria com órgãos e instituições como a UFMS,

(Precision Agriculture Aplicação de pulverização de taxa variável em

Fundação

Chapadão

e

Embrapa

e

propriedades

algodão usando um controlador de fluxo eletrônico) Autor F. H. R. Baio D.
C. Neves/H. B. Souza /A. J. F. Leal/ R. C. Leite/ J. P. Molin/ S. P. Silva.

produtoras de Algodão como o Grupo JCN e Grupo
Schlatter. O objetivo e avaliar qual sistema rotação e
manejos das diferentes culturas tera melhores benefícios
a longo prazo, analisando principalmente a microbiologia
do solo como principal indicador da saúde do solo,
segunda Dr. Ieda Mendes Pesquisadora da Embrapa.
Nas últimas semanas o Prof. Dr. Fabio Baio da UFMS
campus Chapadão do Sul realizou um levantamento de
campo na área piloto da fazenda Minuano do Grupo
Schlatter, usando um Drone de asa regidas, câmara
multiespectral e programas apropriados para o trabalho

Dr. Fabio fez voo na área piloto. O objetivo do
sensoriamento remoto nessa área é avaliar o crescimento
do algodão através do índice de vegetação obtido por
sensores ópticos que tem correlações positivas com
vários atributos crescimento da

planta do algodão,

segundo Dr. Fabio Baio. Basicamente em posse dessas
informações o técnico da propriedade pode fazer uma
aplicação em taxa variável do regulador de crescimento

das plantas (PGR), para isso se recomenda que se use um
pulverizador

equipado

com

controlador

de

fluxo

eletrônico, ou de taxa variável de vazão em uma
porcentagem pré-estabelecida garantindo a qualidade da
aplicação.
Essa técnica garantira a uniformidade das plantas em um
mesmo talhão permitindo que o amadurecedor ajude a

Mapa 1 e 2. Mapa de NDVI e de taxa de
aplicação da área piloto, respectivamente.
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Eventos
A Ampasul realizou dois Circuitos Tecnológicos do
Algodão no período, um com os temas Doenças e
Plantas

Daninhas,

que

respectivamente

foram

apresentados pelo Eng.º Agr.º Me. Alfredo Ricieri Dias e
pelo Eng.º Agr.º Dr. Robinson Osipe e o outro com o
tema de Tecnologia de Aplicação Terrestre que foi
apresentado pelo Eng.º Agr.º Dr. Marco Antonio
Gandolfo. Os eventos foram realizados em duas etapas e

em propriedades de Chapadão do Sul e de Costa Rica.
Com amplo conhecimento os palestrantes trocaram
informações com as equipes técnicas com o intuito do
melhorar o manejo das lavouras e as boas práticas nas
aplicações.
O pesquisador da Fundação Chapadão, Alfredo Dias,
apresentou seus trabalhos de campo que ressaltam os
diferentes manejos das principais doenças fungicas que
acometem a região, dando ênfase em Ramulária,
Mancha Alvo (Corynespora cassiicola) e Mofo Branco
(Sclerotinia sclerotiorum). Já o professor e pesquisador,
Robinson Osipe, destacou o cuidado no controle de
plantas daninhas e a resistência adquiridas pelo incorreto
e constante uso de herbicidas e suas misturas.
Exemplificou em sua apresentação o controle de buva

(Conyza bonariensis), capim amargoso (Digitaria
insularis), além da destruição química de soqueiras de
algodão.
Para o evento de Tecnologia de Aplicação, o professor e
pesquisador

Marco

Antonio

Gandolfo,

trabalhou

deposição de neblina, a teoria das gotas, a eficiência das
aplicações terrestres, além de fazer um treinamento

Foto 14, 15 e 16. Respectivamente, Prof. Robinson Osipe falando
sobre plantas daninhas, Pesq. Alfredo Dias, falando sobre doenças
e Prof. Marco Antonio Gandolfo falando sobre tecnologia de
aplicação terrestre.

prático em inspeção de pulverizadores.
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